Odd Fellow Klubben Tres Encadenados hadde møte på
Terraza Mar 06.02.2013 kl 19.00.
Tilstede 38 ordensmedlemmer. Ingen av æresmedlemmene var tilstede.
Br Asle Fredriksen fungerte som inspektør og br Oddbjørn Solberg
fungerte som sekretær.
Sø ldr åpnet møtet på forskriftsmessig riktig måte og ønsket alle
velkommen til dette møtet.
Br sekretær leste opp listen over Klubbens ledelse inklusiv alle
æresmedlemmer.
Sø ldrs innlegg denne gang handlet om taxisjåfør fra New York som fikk
en tur som forandret hans liv. Denne kjøreturen var det viktigste han noen
gang har gjort i hele hans liv ved at han var et medmenneske for en
gammel dame som ifølge legene ikke hadde lenge igjen å leve.
Br sekretær leste opp protokollen fra møtet 30.01.2013 som ble godkjent.
Br kasserer hadde regninger på til sammen 111 eur som ble godkjent til
utbetaling.
Klubben hadde besøk for første gang av to sø som kom fra henholdsvis
loge nr 51 Fortuna i Arendal og fra loge nr 67 Cordelia i Horten og en br
fra loge nr 61 Terje Vigen i Arendal.
Under posten hilsninger til Klubben fikk Klubben overrekt en vimpel fra
loge nr 116 Utstein i Stavanger ved br Tor-Egil Egeland. Han hadde også
en varm hilsen til Klubben fra sin OM Bjarne Solheim.
Sø takket for vimpelen og sendte en hilsen tilbake til logen i Stavanger.
Br sekretær leste opp forslag og innstillinger i h.h.t. vedtektene til
kandidater til verv i Odd Fellow Klubben Tres Encadenados ved valget 20
februar 2013.
Sø ldr hadde en fødselsdags gratulasjon til sø Nelly Andholm som fyller
86 år den 11.02.2013.

Br sekretær leste opp protokollen fra styremøtet 04.02.2013.
Br kasserer orienterte om Klubbens medlemskap.
Under posten Etisk Post holdt sø Oline Luuhr et tankevekkende innlegg
om tilgivelse. Sø ldr takket for et fint innlegg.
Sø ldr avsluttet deretter denne del av møtet kl 19.45 og ønsket alle
velkommen oppe i restauranten der det blir servert lett saltet torsk.
Møtet slutt kl 21:45

Oddbjørn J. Solberg
Fungerende sekretær

